
 

         Verificação da Aprendizagem Integrada História e Geografia- I unidade 
 

 

Os meninos da Rua Safira 

 

 Do lado de lá da cidade, no extremo Norte, existem ruas com nomes de pedras 

preciosas. Safira é uma delas. Nessa rua, vivem meninos de todas as raças, crenças e 

costumes. 

 São, amigos dos meninos da Rua do Ouro que é paralela à Safira e também 

transversal que à Rua Esmeralda. 

 Depois de irem à escola e cumprir todos os seus deveres, eles constantemente 

estão programando um futebol na quadra, que a prefeitura construiu; mas é uma 

verdadeira “pelada”. 

 Eles convidam seus amigos da Rua do Ouro e da Rua Esmeralda e aí, durante 

as brincadeiras eles chupam picolés, comem pipocas e docinhos que oferecem a seus 

colegas. É, um verdadeiro exemplo de harmonia, solidariedade e compreensão. 

 Ah! Outro dia, eles resolverem fazer a brincadeira do pau de sebo. Bem lá no 

alto, colocou um belo prêmio, um videogame. Aquele que não escorregasse e 

alcançasse o prêmio seria privilegiado. Mas, que decepção! Nenhum conseguiu chegar 

até lá em cima. Então o que fizeram? Pensaram...pensaram... até que chegaram num 

consenso:  

 – Vamos fazer uma rifa deste videogame e com o dinheiro compraremos camisas 

para o nosso time e uma bola nova. 

 – Tudo bem. 

 Fizeram a rifa e venderam rapidinho. 

 Davi logo disse: eu quero a camisa dez. E como os outros não reivindicaram 

nada, ele ficou com a camisa mais importante do time.  

 Programaram então uma bela festa para a estreia das camisas e da bola nova. 

Convidaram a menina mais bonita da Rua Turquesa para dar o chute inicial. 

 Compraram muitos salgados, docinhos e outras guloseimas. Ah! Não faltaram 

os refrigerantes. 

 Antes de começar o jogo, soltaram foguetes, que bum! Espocavam no ar e era 

uma alegria só. 

Clêdes Pessoa 

 

 



Compreensão de texto 

 1- O texto que você acabou de ler conta a rotina de quem vive em uma cidade ou em 

uma comunidade indígena? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

2- Observe as imagens, leia a legenda e responda. 

 

 

 

 

 

 

Aldeia Maronal, do povo Marub, no Amazonas - AM                   Bairro Candeias, Vitória da Conquista – BA 

 

a) Compare as duas imagens mostradas nas fotos e escreva as diferenças entre elas. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

3- No texto aparecem alguns tipos de alimentos que fazem parte da nossa alimentação. 

Mostre que você aprendeu sobre a alimentação dos indígenas e marque com um X os 

alimentos consumidos por eles. 

(   )  lasanha 

(   ) mandioca 

(   ) guloseimas 

(   ) milho 

 

4- Os meninos da rua Safira gostavam de se encontrar depois da escola para jogar 

futebol. Atualmente alguns costumes de origem brasileira fazem parte da cultura 

indígena. Assinale abaixo alguns costumes que servem de exemplo. 

(   ) jogar futebol       (   ) caçar       (   ) usar celular 

 



5- Observe as fotografias abaixo e responda: 

   

 

 

 

 

 

Fotografia 1                                                          Fotografia 2 

 

a) Que tipos de bairros são esses? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

b) Qual fotografia é aérea, tirada de um helicóptero, avião ou de um satélite?  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

c) De acordo com os estudos realizados, que tipo de bairro foi citado no texto Os 

meninos da Rua Safira? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

6- Com base nos estudos realizados nessa unidade, escreva (V) para as alternativas 

verdadeiras e (F) para as alternativas falsas: 

 

(      ) O bairro comercial é formado por lojas, farmácias, etc. 

(      ) O bairro misto é aquele formado basicamente por residências. 

(      ) O Centro Industrial dos Imborés é um bairro formado por indústrias. 

(     ) O bairro Alto Maron é considerado misto, pois, ele é formado por lojas, feira, 

supermercados e residências. 

 



7-Veja essa fotografia do nosso Colégio Sacramentinas. Qual é o tipo de visão 

observada? 

DE 

 

 

 

 

 

 

              (  ) visão oblíqua        (    ) Visão frontal            (   ) Visão lateral 

 

8- Assim como você, os meninos da Rua Safira também frequentam uma escola. 

Agora, lembre-se da sua escola. Depois disso, faça uma representação por meio de 

desenho. 
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